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Registro das atividades docentes para GED/ PROGRESSÃO FUNCIONAL
/ AVALIAçÃO INSTITUCIONAL
Assuntos Gerais

Ào trinta e um dias do mês de agosto do ano de dois mil às 8:45 horas na Sala de Reuniões
do CCS, sob a presidência do Prof Alberto Binato , Diretor do Centro de Ciências da
Saúde aconteceu a 2520 Reunião do Conselho do Centro. Inicialmente o Diretor colocou em
discussão a ata de n° 251 a qual foi aprovada pela unanimidade dos presentes. Na sequência
o Prof. Renan Rademacher, Vice-Diretor do CCS, colocou aos presentes a importância do
registro das atividades docentes para a GED, Progressão Funcional e Avaliação
Institucional, destacando inclusive, o prejuízo recente que o CCS teve na distribuição dos
recursos do FIPE, causado pelo não lançamento no sistema, da produtividade de pesquisa,
extensão e administrativa dos docentes do CCS. Salientou também, que atualmente o
sistema encontra-se sempre aberto. Com o sistema aberto, será possível incluir
imediatamente toda e qualquer publicação na sua produção científica e consequentemente
na produção do Centro, pois este ítem é um dos componentes do cálculo da distribuição de
recursos, Questionado sobre a reunião com os secretários das sub-unidades, que foi
realizada pelo secretário do CCS, Roberto Penna, de como seria feito a avaliação pela
Chefia dos Departamentos, da veracidade dos dados apresentados pelos docentes, foi dito
que é necessário que os mesmos entreguem os comprovantes para ser armazenado na
Secretaria do Departamento e que na data prevista para avaliação, deverá ser convocada
uma reunião do Conselho Departamental, que após análise, deverá aprovar a ata em que os
dados foram analisados e posteriormente o Chefe da Unidade, mediante senha própria,
enviará os dados via sistema. Após discussão entre os presentes ficou determinado pelo
Prof Binato a data de 04.09.2000 para às sub-unidades do CCS remeterem a produção de
1999, a fim de que os dados digitados possam ser comparados com os que aparecem no
sistema e verificado se está acontecendo problema no recebimento dos dados pelo CPD. O
Prof Binato, então, passou aos assuntos gerais destacando inicialmente que a Direção do
Centro está com escassos recursos disponibilizados para aquisição de material permanente,
licitando a compra de 2 aparelhos Data Show, que com um já existente na Direção do
Centro, um adquirido através de projeto , pelo Departamento de Análises Clínicas e
Toxicológicas e um outro aparelho adquirido em um processo licitatório pelo Curso de Pós-



Graduação em Enfermagem, totalizando 5, os quais serão disponibilizados às sub-unidades
brevemente. O Prof Renan Rademacher destacou, então, os pontos mais importantes
constantes da resolução 04/2000, da Administração Central da UFSM, que trata do
afastamento de docentes e técnico-adminsrativos e a Resolução 005/2000, que regulamenta
o processo seletivo para contratação de Professor Substituto. Sobre o assunto,
encaminhamento de formulário à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, de afastamento de
docentes, em tempo hábil, o Prof Antônio Roberto Bisogno solicitou que constasse em ata
que o Prof Binato autoriza o afastamento de docentes pelo período inferior a 15 dias. o
Diretor falou que autoriza os pedidos emergenciais, ou seja , aqueles que o docente não
teve o prévio conhecimento para solicitar o afastamento formal e pediu que os presentes
formalizassem sua opinião sobre o assunto e que ele próprio se encarregará de fazer chegar
ao Reitor, para apreciação e reinvindicação de que se modificasse a Resolução. O Prof
Binato solicitou aos dirigentes das sub-unidades que as atas das reuniões Departamentais e
Coordenações , se possível, fossem digitadas e impressas e que para aqueles órgãos que
utilizam livro ata, as mesmas fossem escritas de forma legível, pois recentemente em um
processo encaminhado para análise do CEPE, a referida ata deve de ser decifrada pelos
Conselheiros. A Direção do CCS colocou-se a disposição dos Coordenadores de Cursos
para que, na recepção dos calouros, pudesse dar as boas vindas para os mesmos. Dando
continuidade, ficou determinado a data de 10.09.2000 para a entrega dos formulários do
Planejamento Estratégico e 11.09.2000 a entrega das listagem, atualizada, dos laboratórios
do Centro. A Prof" Marlene Terra foi indicada por unanimidade dos presentes, como
representante do CCS/UFSM, no Conselho Regional de Saúde, tendo o Prof Binato
destacado a importância da participação do Centro e agradeceu à Prof'. Marlene por ter
aceito a incumbência. Após, o Diretor referiu-se a notícia publicada no jornal Zero Hora,
sobre o Laboratório de Leptospirose da UFSM, onde a Coordenadora da 4a Região, Sueli
Barrios, questiona a validade dos laudos do nosso laboratório. A prof" Terezinha Zanchi,
Chefe do Departamento de Microbiologia, destacou então, que o referido laboratório é
referência, sendo reconhecido nacionalmente. Ficou decidido que a representante do CCS
junto ao Conselho Regional de Saúde, Prof' Marlene Terra, seria subsidiada por
documentos para que defendesse, em reunião, a nossa instituição, bem como, o Prof Binato
informou de que em contato com o Reitor, o mesmo ficou de reinvindicar espaço no
referido órgão de comunicação para que o Prof Manoel Badke, responsável pelo setor de
leptospirose na UFSM desse os esclarecimentos necessários à opinião pública. Quanto ao
Comitê de ética, às portarias já estão prontas e ficou decidido a inclusão, na mesma, de um
representante da comunidade ser indicado pelo Conselho Municipal de Saúde. Finalizando,
o Prof Binato destacou que é intenção da Direção do Centro premiar ao melhor aluno
formado, indicado pela Coordenação do Curso, com uma placa, por ocasião da formatura.
Nada mais havendo a constar eu Roberto Penna Secretário do Centro de Ciências da Saúde
lavrei a presente ata.

erto Lovatto Penna
ecretário do CCS


